
 

 

 الغرض مع أم أو أبا تكون كيف: الخطبة مالحظات 



 

 

 بقصد أًما أو أبًا تكون كيف
 ١٧-١٤ :٣ تيموثاوس ٢ :الرئيسي النص

 

I. أم؟ أو أب وظيفة هي ما 
 .لديك وظائف ثالث فهناك ، أًما أو أبًا كنت إذا

 

 .الحياة قيد على أطفالك على حافظ ، قوتك في هو ما بقدر ، األول ●
 

 في والمساهمة أنفسهم ورعاية أنفسهم دعم يمكنهم أصحاء بالغين ليصبحوا النمو على أطفالك ساعد ، ثانيًا ●
 .المجتمع

 

 في النمو على ساعدهم ، لإلنجيل استجابوا وإذا ، يسوع إلى قُدهم .معهم التلمذة يفعل من كن وثالثة، ●
 .النعمة

 

II. المقدس الكتاب من واألمهات لآلباء حالة دراسة 
 ١٦-٣:١٤4 ، ٥ :١ تيموثاوس ٢

 

 عليه؟ كان الذي الشاب أصبح كيف .الرب يتبع شاباًً ، شاباًً القس ، لبولس تلميذاًً تيموثاوس كان

 

 فيك يسكن أنه من متأكد أنا  واآلن أفنيكي وأمك لويس جدتك في أولًً سكن إيمان ، الصادق إيمانك أتذكر ٥ :١ تيم ٢ 
 .أيًضا

 

 .دربوه وكيف ، وجدته والدته مثال من الصادق تيموثاوس إيمان جاء 
 

 !هللا مع يسيرون أطفالًً يربي أن روحياًً المتطابقين غير الوحيدين للوالدين يمكن .الحالة هذه في أب يوجد ل أنه لحظ

 

 تعرفت وكيف هذا تعلمت لمن وانظر ، راسًخا إيمانًا به وآمنت تعلمته ما في فاستمر ، أنت أما ١٥-١٤ :٣ تيموثاوس ٢ 
 . يسوع بالمسيح اإليمان خالل من للخالص حكيماًً تجعلك التي المقدسة الكتابات على الصغر منذ

 

 

 مع مسيرة تبدو كيف ألطفالنا  لنموذج الحاجة إنها .مبادئ مجرد من أكثر يعني فهذا صالًحا أًما أو أباًً  تكون أن  .1

 .حياتنا أطفالنا يراقب  بينما تلمذة إن .وتعليم تدريب مجرد ليس ، أطفالنا وخاصة ، شخص أي تلمذة إن .يسوع

 

 .نعلمه عما أهمية يقل ل كآباء نحن من
 

 .فعالين وأمهات آباء لنكون األساس هو المقدس الكتاب .2
 

 يجعلك أن يقدر الذي" .المقدس الكتاب علموه لقد .المقدسة الكتابات على أطلعوه وجدته؟ تيموثي والدة فعلت ماذا
 ".للخالص وحكيًما حكيًما



 

 

 

 .هللا لحكمة عملي مصدر هو المقدس الكتاب .3

 

 للتعليم مفيد وهو هللا من ينفخ المقدس الكتاب كل"   ، بولس يقول ، ألولدنا المقدس الكتاب فيه نعلم الذي  السياق هو 
 ".البر على والتدريب والتقويم والتوبيخ

 

 :اشياء اربعة
 

 .فعله يجب ل وما فعله يجب ما - لتعليم ●
 .خاطئًا سلوكهم يكون متى فهم على األطفال نساعد نحن .الخطيئة على الذات إدانة - للتوبيخ ●

 نخطئ عندما األشياء نصلح كيف .أخرى مرة الصحيح نصابها في األمور لضبط - تصحيح ●
 عمل لكل ومجهًزا كامالًً هللا رجل يكون لكي التقوى وراء والسعي التقوى في النمو كيفية - البر على التدرب  ●

 .صالح

 

 .البر على وتدربنا ، وتوبيخنا ، وتصحيحنا ، تعليمنا كيفية في متسقة أًما أو أبًا نكون أن .4
 

 .نموهم مع التغيير إلى يحتاج أطفالنا بتدريب نقوم كيف .5
 

 .المستمرة والحماية الرعاية نقدم نحن : الولدة حديثي 
 

 األشياء لكل المستمرة الرعاية من ننتقل .الذاتية الرعاية على تدريبهم في نبدأ :المراهقة قبل ما لمرحلة الصغار األطفال 
 .ألعمارهم مناسبة بطرق بأنفسهم الهتمام تعليمهم كيفية إلى لهم بالنسبة

 

ًً أطفالنا سراح إطالق في نبدأ : المراهقون   األخطاء بارتكاب لهم نسمح .أقل ونعمل أكثر وندرب نشاهد نحن .تدريجيا
 .التعافي كيفية لهم ونوضح ، هنا
 

 .بأنفسهم خياراتهم اتخاذ في يبدأون عندما مستشارين ونصبح ، سراحهم أطلقنا : شباب 
 

 

 

 

 

III.  فإن أم أو كأب مسؤوليتنا من  ومراحل مرحلة كل في، 
 .األول شاغلنا هو لطفلنا الروحي النمو

 

 ٧-١ :٦ تثنية

 
١
  ، لتمتلكها إليها تذهب التي األرض في لتعملها ، أعلمك أن إلهك الرب بها أمرني التي - واألحكام الفرائض - الوصية هي هذه"  

٢
 .تطول ايامك وتكون حياتك ايام كل بها اوصيك التي ووصاياه فرائضه كل لتحفظ ابنك وابن وابنك انت الهك الرب تخاف لكي  

 
٣
 أرض في ، آبائك إله ، الرب لك قال، كما كثيًرا ولتتكاثر ، خيًرا لك تكون حتى ، فعلها على واحرص ، إسرائيل يا ، فاسمع"   

   .والعسل .لبناًً تفيض

 
 الكلمات وهذه ٦  .قوتك كل ومن نفسك كل ومن قلبك كل من إلهك ٥تحبالرب  .واحد هو  الرب  ربنا الرب  :إسرائيل يا اسمع" ٤ 



 

 

 .قلبك في ستكون اليوم بها أوصيك التي
 
 وعندما ، تستلقي وعندما ، الطريق في تمشي وعندما ، بيتك في تجلس عندما عنهم وتتحدث ، ألولدك باجتهاد تعلمهم" ٧ 

 ."تقوم
 

 مع للمشاركة .نفسهم للباس كيف .الحذاء ربط كيفية .النونية استخدام كيفية .ألطفالنا تعليمه علينا الكثير هناك ، كآباء

 وتغسل تطبخ كيف .والسباحة الدراجة ركوب كيفية .المال مع التعامل كيفية .ما لشخص جيدا صديقا تكون كيف .اآلخرين

 .العامة األماكن في جيد بشكل لتتصرف كيف .المالبس
 

 البرية الحيوانات من نفسك تحمي كيف .والغرس الحرث وكيفية األغنام رعاية كيفية مثل أشياء هناك كانت ، موسى أيام في
 .خيمة في الولدة كيفية .الغزاة جاء إذا السيف مع تتعامل وكيف

 

 .األرض كوكب على سيبقون األطفال هؤلء كان إذا الالزمة للحياة العملية المهارات جميع
 

 ويحبون يعرفون كيف أولدهم يعلمون ، تأسيسية كأولوية أنهم من للتأكد بحاجة إسرائيل بني أن 6 تثنية في يقول هللا لكن 

 .كلمته .طرقه .يشبه  هو ماذا .معه عالقة على لتكون كيف .هللا ويطيعون ويثقون ويخافون ويخدمون

 

 .هللا عن نعلمهم أن يجب ، أطفالنا تعليم إلى نحتاج شيء كل قبل أنه يقول المقدس الكتاب أن هي المهمة النقطة

 

IV. منا؟ األطفال يحتاجه شيء أهم هو ما 
 .شيء كل قبل ويحبونه هللا يعرفون وأمهات آباء إلى بحاجة إنهم .1

 

 يمكن ألبنائهم احتياج أكبر فإن ، وصية أعظم هي وقوتنا وأرواحنا قلوبنا كل من إلهنا الرب نحب بأننا القائلة الوصية كانت إذا
 شرح من الشخص هذا ليتمكن ، وثانياًً ، الحياة .آخر شخص في الحب هذا يبدو كيف يروا أن ، أولًً ، هو معه التعامل للوالدين

 .عملها كيفية

 

 ... صحيح هذا لماذا سببان .الكلية في إيمانهم يتركون الذين األطفال

 وغير كاملة غير إنجيلية رسالة سمعوا صلبة إنجيلية كنائس في نشأوا الذين األطفال هؤلء بعض أن هو األول السبب

 .صحيحة

 

   :سمعوه ما هنا 

 .يحبك إله يوجد
 .المتاعب من خالية سعيدة حياة تعيش وأن سعيدًا تكون أن يريدك
  .سعيدة وفيرة حياة لديك سيكون ، لقواعده وفقًا ستلعب كنت إذا 

 

 يجب أنه لنخبرك هنا فنحن  اإلنجيل هو هذا أن تعلموا الذين أولئك بين من كنت وإذا .اإلطالق على اإلنجيل رسالة ليست  أن 
 .اإلنجيل هذا مثل رفض عليك

 

 .الرسالة تلك في الحقيقة عناصر وجود عدم  يعني ل في 
 

 يرونه الذي النفاق المقدم؟ األول تعرفالسبب هل تركوا لماذا اإليمان وتركوا الكنيسة في نشأوا الذين األطفال تسأل عندما لكن 
 القوة يملكون ل ذلك وبسبب حياتهم في الروح ثمر يظهروا وليس  يفعلون لكنهم مسيحيون أنهم يزعمون الذين الناس حياة في
 .هللا لكلمة وفقًا للعيش

 

 .المنزل في رأوه ما هو النفاق من النوع هذا إن األطفال هؤلء من العديد ويقول



 

 

 

 األم أن معرفة إلى بحاجة إنهم .النوم وقت في معهم الصالة أو الكنيسة إلى جرهم من بأكثر يقومان وأب أم إلى األطفال يحتاج
 .معه يسيران وأنهما ليسوع وشخصي وتحولي وحي حقيقي حب لديهما واألب

 

 .األطفال يحتاجه الذي الثاني الشيء إلى يؤدي الذي األمر .األب أو األم أدوار في مثالي بشكل ذلك نفعل لال نحن ، بالطبع  
 

 .الخطيئة من والتوبة العتراف يبدو كيف بحياتهم ويظهرون يعلمون وأمهات آباء إلى يحتاجون  .2
 

 ولماذا؟ ماذا يفهمون هل .3:16 .تيموثاوس ٢ إلى النمط هذا يعود أن يجب ، خاطئ بشكل أطفالنا يتصرف عندما

 

 ما يفهمون هل  - تصحيح خطية؟ هو عملهم أو هم تفكير لماذا خطأ؟ فعلوه ما وكان لماذا يفهمون هل  - توبيخ 

 ذلك؟ من بدلًً فعله عليهم يجب
 القادمة؟ المرة في التعثر عدم على لمساعدتهم فعله يمكننا الذي ما - النزاهة نحو بالتدريب للقيام

 

 يرون ألنهم ، اإلنجيل تصديق ويعيدوا يتوبوا يوم كل األمر يبدو كيف تعلم على مساعدتهم يمكنهما وأب أم إلى األطفال يحتاج
 .عيشهما طريقة في ذلك يمثالن وأبيًا أًما

 

 .البعض بعضهم يحبون آباء إلى األطفال يحتاج .3
 

 .العاطفية والسالمة باألمان شعوًرا األطفال يمنح البعض بعضهما واألم األب يحب حيث بالحب مليء مسالم منزل 
 

 .أطفالهم تربية أثناء ومتعمدين هادفين آباء إلى األطفال يحتاج .4
 

 والبقاء ، جامعية ومنح ، مباشرة امتياز درجات على الحصول يمكنه الطفل أن يدركون وآباء أمهات إلى األطفال يحتاج

 .هللا عن بعيدًا يزال ول المخدرات عن والبتعاد عذراء

 

V. العاجز األم ا األب دعاء يستجيب أن هللا ويسر. 
 .بعيد بلد في وعاشوا هربوا أبناء لديه ، المثالي الوالد ، هللا أن دائًما وتذكر .أطفالك مع تعديالت إلجراء بعد األوان يفت لم

 

 .نعمة هللا يعطي .نعمة إلى بحاجة اآلباء


